
লীন �া�ফ�াকচািরং এর ধারণা

সেব �া�মােনর �িত�ােন �পা�র করা



লীন এর �িমকা/�চনা

লীন �া�ফ�াকচািরং িক ?

লীন �া�ফ�াকচািরং হে� �সংগ�ত প�িত যার 
মা�েম অপচয় িচি�ত�ব �ক �রী�ত করা ।

কা�মােরর চািহদা অ�যায়ী �িতিনয়ত উৎপাদন 
�ি�য়ায় কায �করী �ব�া �হেণর মা�েম অে�র 
�ণগত মান উ�য়ন। 



লীন �া�ফ�াকচািরং কােজর মানদ� িনধ �ারণ,
কম ��হেলর �সংগঠন, িভ�য়�াল কে�াল, িশ� 
�িত�ােনর কায �করী �ল-আউট �ণয়ন, �াচ কমােনা, 
�ত �চই�ওভার, �স�লার �া�ফ�াকচািরং করা এবং 
�াক টাইম কমােনা ।�াক টাইম কমােনা ।

লীন �া�ফ�াকচািরং বত�মান সমেয় আ�িনক ��ি�র 
মা�েম পে�র �� কমােনা, য�পািত ও কাচামােলর 
সেব �া� �বহার িনি�তকরণ।



                কা�মােরর ���

লীন �া�ফ�াকচািরং �িত�ানস�হ, �মিশন �ত চালেনা অেপ�া বিহ:�-
এবং অভ��রীণ কা�মােরর স�ি�র উপর �বিশ ��� আেরাপ কের 
থােক ।



লীন �া�ফ�াকচািরং এর ল�� হে� িন�িলিখত কম �কা�স�েহর 
অপচয় �রাধ করা 

• �াহক স�ক� (িব�য়)
• িহসাব
• পে�র নকশা• পে�র নকশা
• সরবরাহকারী/�যাগানদাতার �নটওয়াক�
• �ণা�ণ/ মান
• মানবস�দ
• িনরাপ�া 
• ��তকরণ/ �া�ফ�াকচািরং
• �েকৗশল 



লীেনর ল��  : 
 লীন �া�ফ�াকচািরং এর  উে�� হে� িন�িলিখত কম �কা� 
স�াদেনর মা�েম উৎপাদন �ি�য়ার �িত� ধােপর  উ�য়ন ঘটােনা । 

• অ� �ম/ জনবল

• কম ক�চামাল

• কম তািলকা/ ইনেভ�ির• কম তািলকা/ ইনেভ�ির

• কম সময়

• কম জায়গা 

�াহক চািহদার �িত অিধক য�শীল / দািয়�বান হেয় স�া� সবেচেয় 
কায �কর ও কম খরেচ সেব �া� মােনর প� উৎপাদন করা । 



অিধকাংশ অপচয় অ��/�দখা যায় না । অপচয় �রাধ/�র/িন� �ল করাও 
সহজ নয় । কত�েলা �কৗশেলর সম�য় যা অপচয় িচি�ত ও �রাধ 

করেত “Lean Manufacturing”িবকিশত হয় ।

• �স�লার �া�ফ�াকচািরং

• �াক টাইম

• ক�ান�ান • ক�ান�ান 

• �সট আপ �াস করণ

• �েয়াগ

• �প �টকেনালিজ

• �ছাট ও �ন: লট (Lot) সাইজ করা 



ইন�টস�হ আউট�টস�হ

�ম প�

�ান �ান

সময় অবাি�ত �করা 

শি� তাপ

�লধন �ষণ

�ি�য়া 

�লধন �ষণ

ক�চামাল �ােক�ং 
অপচয়



�য কাজ �কান �কার �� সংেযাজন করেত 

পাের না তাই হে� অপচয় ।

অপচয় িক

পাের না তাই হে� অপচয় ।
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সময় অপচয় 

িচ�া ক�ন অতীেত 
আমরা �য সময় ন� 
কেরিছ তা এক� কেরিছ তা এক� 

করা হয় তাহেল তা 
কতিদন/কতমাস 

হেব ? 
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স�েদর অপচয়

িচ�া ক�ন অতীেত 
আমরা �য �য স�দ 
ন� কেরিছ তা এক� ন� কেরিছ তা এক� 

করা হেল টাকার 
পিরমান কত হেব ?  
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 �েচ�ার অপচয়

িচ�া ক�ন অতীেত 
আমােদর  যতটা 

�েচ�া ন� হেয়েছ তা �েচ�া ন� হেয়েছ তা 
এক� করা হেল 

�েচ�ার সং�া কত 
হেব? 
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�ডা, �রা ও �ির এর জ� অপচয়

 �ডা (Muda)

 অপচয় ( Waste)

 �রা (Mura)

 অসংল� 

 �ির (Muri)
 অিতির� �বাঝা 

(Overburden)

 অসংল� 
(Unevenness)
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•সব � �থম আমােদর �ঝেত হেব 
�কান� অপচয় এবং �কান� 

অপচয় �রাধকে�

�কান� অপচয় এবং �কান� 
অপচয় নয় তদা�যািয় অপচয় 
�রােধ �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ 
করেত হেব ।   
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Operational Activity

�� সংেযাজন কাজ�মঃ �য কায ��ম কা�মােরর চািহদা মািফক 
পে�র আ�িত/��িত ও �না�ন পিরবত�ন কের তােক �� সংেযাজন 
কাজ�ম বেল ।

কম ��েলর �� সংেযাজন কায ��ম

কাজ�ম বেল ।

উদাহারণঃ �ি�য়াজাতকরন, ওেয়ি�ং, �� করা ।

এই সম� কারেন আমােদর লাভ হেয় থােক ।
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Operational Activity

�� সংেযাজনিবহীন কাজঃ উৎপাদন �ি�য়ায় এমন অেনক কাজ 
করেত হয় যা �েয়াজন আেছ, িক� তা পে�র �� �ি�েত �কান �কার 

কম ��হেলর অপচয় 

করেত হয় যা �েয়াজন আেছ, িক� তা পে�র �� �ি�েত �কান �কার 
�িমকা রােখ না । 

উদাহারণঃ ই�েপকশন, �লস পিরবত�ন, র�ানােব�ণ ।

এই সম� কারেন আমােদর লস হেয় থােক ।
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৭ (সাত) ধরেনর অপচয়

১। উৎপাদন

২। ম�দ

৩। পিরবহণ

৪। �ি�য়াকরণ

৫। অেপ�া

৬। চলাচল

৭। িন�মান 
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 ১।  অিতির� উৎপাদন

�েয়াজেনর অিতির� মালামাল �তরী  হে� অিতির� উৎপাদন ।
অিতির� উৎপাদন অপচেয়র খারাপতম িদক । �কননা 

ইহার ফেল অেনক �কার সম�ার �তরী হয় ।
অিতির� উৎপাদেনর ফলাফল  :

•  কা�মােরর চািহদার �েব � প� উৎপাদন ;
•  অিতির� ম�দ ;
•  অিতির� পিরবহণ ;
•  সম�া �কািয়ত অব�হায় থাকা ।
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 ২। ম�দ

অিতির� ম�দ কা�মােরর চািহদার সংেগ স�ৃ� নয় ।
অিতির� উৎপাদেনর ফলাফল  :

• জায়গার �েয়াজন হয় ;• জায়গার �েয়াজন হয় ;
• �লধন আটেক থাকা ;
• �খাজা�িজ এবং পিরাহণ জিনত �িত ;
• �� �কািয়ত থাকা ;
• �ময়াদ উ��ন ।
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৩। পিরবহণ

মালামােলর অ�েয়াজনীয় �হানা�র 
 অিতির� উৎপাদেনর ফলাফল  : অিতির� উৎপাদেনর ফলাফল  :

• �েজ পাওয়ার অ�ািবধা ;
• ন� হওয়ার স�বনা ;
• অিতির� খরচ ।
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৪। �ি�য়াকরণ

�েয়াজেনর অিতির� কাজ করা 
�েয়াজেনর অিতির� কােজর ফলাফল :�েয়াজেনর অিতির� কােজর ফলাফল :
• সময় �বশী লাগা ;
• খরচ �বশী পের ;
• ��জিনত �েসস ।
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৫। অেপ�া

এক �েসস �থেক অপর �েসস �যেত সময়  ��পন
সময়  ��পেনর ফলাফল :সময়  ��পেনর ফলাফল :

•  অিতির� প� উৎপাদন ;
•  �েয়াজেনর বািহের কাজ করা ;
•  পে�র অলস অব�হান ;
•  �� সংেযাজন িবহীন কাজ ।
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৬। চলাচল

উৎপাদন �ি�য়ায় অযথা চলাচল
অ�েয়াজনীয় চলাচেলর ফলাফল :

• অিতির� হাটাহা� :• অিতির� হাটাহা� :
• অিতির� পির�ম ।
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৭। িন�মান

কা�মােরর চািহদা �রেন স�ম নয়
িন�মােনর  পে�র ফলাফল :

••  কা�মােরর অস�ি� ;
•  ��  সংেযাজন িবহীন ;
•  অিতির� খরচ ;
•  অিতির� জায়গা ;
•  অিতির� �চক করা ।
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অপচয় �রাধকে�
 ১ । যত�� �েয়াজন তত�� �তরী করব (উৎপাদন)

 ২ । যত�� �েয়াজন তত�� ম�দ করব (ম�দ)

 ৩। যত�� �েয়াজন তত�� পিরবহন করব (পিরবহন)

 ৪।  ��া�াড � অ�যায়ী কাজ করব (�ি�য়াকরণ) ৪।  ��া�াড � অ�যায়ী কাজ করব (�ি�য়াকরণ)

 ৫।  পিরক�না মািফক কাজ করব (অেপ�া)

 ৬।  অ�েয়াচনীয় চলাচল িনয়�ণ করব (চলাচল)

 ৭।  সব �সময় �নগত মানস�� প� �তরীেত জনবলেক

       �িশি�ত করব (িন�মান)  
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